
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел.  08141/ 28 44, e-mail:obc_dvemogili@abv.bg  

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 249 
 

взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 24/21.11.2008 г. 
 

По първа точка от дневния ред, Общинският съвет, на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 

2, т. 24, от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  
 

Р Е Ш И : 
  

1. Приема График за 2009 г., относно изготвяне и представяне на 

отчетите и информациите, които следва да бъдат представени на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили, както следва: 
 

№ Месец Изготвяне и представяне на промените по 

ЗМДТ, отчетите и информациите на редовните 

заседания на Общински съвет – Две могили 

през 2009 година 

Отговаря 

1. 23.01.2009 г. 1. Отчет за дейността на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в Община Две 

могили през 2008 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за 2008 г. 

Кмет на 

община 

  3. Информация относно работата на общинската 

администрация по административното 

обслужване на физическите и юридическите лица 

през 2008 година 

Кмет на 

община 

    

2. 20.02.2009 г. 1.Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за 2008 г в 

Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Приемане бюджета на Община Две могили за 

2009 г. 

Кмет на 

община 
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  3. Информация за спазването на транспортната 

схема в Община Две могили през 2008 година 

 

    

3. 20.03.2009 г. 1. Отчет за състоянието на обществения ред и 

противодействие на престъпността на 

територията на Община Две могили през 2008 

година 

Н-к РПУ – 

Две могили 

  2. Отчет за 2008 г., относно изпълнение на 

Общинската стратегия и Програма за опазване на 

околната среда и Общинската програма за 

управление на отпадъците, като част от нея. 

Кмет на 

община 

    

4. 17.04.2009 г. 1. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия 

за интеграция на малцинствата в Община Две 

могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия 

за развитие на социални услуги за деца и 

възрастни в Община Две могили 

Кмет на 

община 

    

5. 22.05.2009 г. 1. Информация за дейността на Сдружение с 

обществена полезна дейност футболен клуб „Две 

могили” за сезон 2008 – 2009 година 

О. Георгиев 

  2. Информация за резултатите от участието на 

Община Две могили в Проекти по различните 

оперативни програми в периода от ноември 2007 

– април 2009 г. 

Кмет на 

община 

    

6. 19.06.2009 г. 1. Отчет за дейността на съвета и на неговите 

комисии 

Председател 

Общ. съвет 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската стратегия 

за закрила на детето 2008 – 2013 година в 

Община Две могили 

Кмет на 

община 

    

7. 17.07.2009 г. 1. Отчет за изпълнение на решенията на 

Общинския съвет за първото шестмесечие на 

2009 г. 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на Община Две могили 

за периода юли 2008 – юни 2009 г. 

Обществен 

посредник 

  3. Информация за извършените проверки в 

Община Две могили по Закона за защита на 

потребителите за периода юли 2008 – юни  2009 

г.  

Кмет на 

община 

  4. Информация за дейността на финансовия 

контрольор в Община Две могили за периода юли 

2008 – юни  2009 г. 

Кмет на 

община 

  5. Информация за състоянието на образованието 

в общинските училища, детските заведения и 

Кмет на 

община 



ОДК в Община Две могили за учебната 2009/2010 

г. 

    

8. 21.08.2009 г. 1. Информация относно изпълнението на 

бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и 

състоянието на общинския дълг за първото 

шестмесечие на 2008 г в Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската  

Програмата за установяване на контрола върху 

кучешката популация на територията на Община 

Две могили, област Русе 

Кмет на 

община 

    

9. 18.09.2009 г. 1. Информация за състоянието и дейността на 

Читалищата и самодейните състави в Община 

Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за изпълнение на Общинската програма 

за управление на Община Две могили в период 

2007 – 2011 година 

Кмет на 

община 

    

10. 16.10.2009 г. 1. Отчет за дейността на домашния социален 

патронаж в Община Две могили 

Кмет на 

община 

  2. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 

полезна дейност „Регионална енергийна агенция 

– Русе” 

 

  3. Информация за състоянието на общинския 

поземлен и горски фонд в Община Две могили в  

периода от октомври 2008 – септември 2009 г. 

Кмет на 

община 

    

11. 20.11.2009 г. 1. Отчет за изпълнение Плана на Кмета на 

Община Две могили за управление на общината в 

периода 2007 – 2011 година. 

Кмет на 

община 

  2. Информация за състоянието, обезпечеността от 

индивидуални средства за защита и готовността 

на Постоянната общинска комисия за защита на 

населението от бедствия, аварии и катастрофи в 

Община Две могили. 

Кмет на 

община 

  3. Отчет за дейността на Сдружение с обществена 

полезна дейност Спортен клуб по тенис на маса и 

бул. „Две могили”. 

Ю. 

Йорданова 

    

12. 18.12.2008 г. 1. Определяне размера на местните данъци за 

2010 г. 

Кмет на 

община 

  2. Определяне на местните такси и цени на 

услуги за 2010 г.  

Кмет на 

община 

  3. Определяне размера на таксата за битови 

отпадъци за 2010 г. 

Кмет на 

община 

  4. Отчет за дейността на съвета и на неговите 

комисии 

Председател 

Общ. съвет  



 

2. Приетият график не ограничава възможността да бъда предлагани за 

разглеждане от Общинския съвет и други отчети и информации. 

3. Задължава Кмета на Общината да запознае срещу подпис 

служителите от Общинската администрация с настоящото решение и 

организира неговото изпълнение. 

 

 

 Гласували 14 (четиринадесет) съветника  

 „За”   - 14 гласа 

 „Против”  - 0 гласа 

 „Въздържал се” - 0 гласа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 

 

при ОбС: ......................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:      (п ) 

           (Н. Начева)              (Б. Георгиев) 


